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1. SPLOŠNO 
 
   1. 1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 

HUMANITAS 2018 
 
 

Organi društva  
 
 

Predsednik: David Limon (pravična trgovina, program podporništva) 
Podpredsednica: Barbara Vodopivec (gibanje BDS ) 

Izvršni odbor: David Limon (predsednik), Barbara Vodopivec (podpredsednica), Mirjana 
Želježič, Katja Mrak, Mateja Kraševec (vodja društva) 

Nadzorni odbor: Nina Arnuš, Klavdija Štajdohar, Andreja Šmrgut Okrajšek. 
Častno razsodišče: Rene Suša, Polona Vida Čeligoj in Darja Cupin. 

Sekretarka - vodja društva: Mateja Kraševec 
 
 

Zaposleni:  
Mateja Kraševec (vodja društva in koordinatorica projektov, strokovna sodelavka na 

projektu GIGS), Dado Kebe (program podporništva otrokom in lokalnim skupnostim), Alma 
Rogina (vodja projekta GIGS, koordinacija skupine trenerjev GU, pokrivanje področja 
razvojnega sodelovanja) Manca Šetinc Vernik (vodja projekta SAME World, WANNE, 

pokrivanje področja migracij in diskriminacije, PR aktivnosti), Tina Trdin (koordinatorica 
izobraževalnih programov; vodenje projekta CULPEER in GE Agora; strokovna sodelavka na 

tekočih projektih), Andreja Šmrgut Okrajšek (vodja projekta Z globalnim učenjem do 
odgovornega aktivnega državljanstva) 

 
 

Zunanji sodelavci:  
Darja Valenčič (PR dejavnosti), Boštjan Gretić (fotografija in film), Darja Cupin (koordinacija 

Hiše svetov; koordinacija prostovoljcev; pomoč na tekočih projektih) 
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 2. RAZVOJNO SODELOVANJE 
 

2. 1. PROGRAM PODPORNIŠTVA OTROKOM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM  in 
BOTRSTVO V SLOVENIJI 

 
LETNO POROČILO  
 

V začetku leta 2018 smo imeli 312 podpornikov. Skozi leto je bilo 36 prekinitev, prijavilo se je 
6 novih, na koncu leta je ostalo 282 podpornikov. Sponzoriranih je bilo 327 otrok. V to število 
so vključeni tudi slovenski podporniki in otroci. Posamezniki so tudi donirali za Zeleno vas v 
Gani. 
Podporniki so lani prejeli tri glasila programa podporništva, ročno izdelane čestitke in letno 
poročilo vseh lokacij. 
 
Promocija:  
V septembru je Dado predstavila program podporništva na gimnaziji Ptuj v sodelovanju z 
Jakobom, ki je imel potopisno predavanje o Larabangi. Dijaki tretjega letnika gimnazije 
mesečno zbirajo prispevek do višine 21 €.  
Poslali smo tudi prošnjo podjetjem za podporo. Rotary Klub Ljubljana je želel pogledati gradivo 
o Zeleni vasi in sedaj čakamo na njihov odgovor. Osem podjetij je dalo našo prošnjo v 
obravnavo. Nekateri so že prej donirali v druge namene. 
Poslana je bila prošnja učiteljem za promocijske dogodke, da bi šli predstavit program.  
 
Dejavnosti po lokacijah: 
 
Gana, Larabanga:  
V marcu je Humanitasova partnerska organizacija v Larabangi, Aedirg, v sodelovanju z 
zavodom Voluntariat, organizirala tritedenski obisk prostovoljca Jakoba Sajeta v skupnostni 
knjižnici in centru za otroke v Larabangi. Jakob je pomagal preurediti knjižnico, tako da je 
vnesel posodobljen sistem označevanja knjig. Obenem je otroke učil svetovno geografijo. V 
okviru učnih ur geografije so otroci pripravili različne predstavitve in tako razvijali svoje 
predstavitvene spretnosti.  
Ob obisku osnovne šole v Larabangi je imel Jakob dolgo razpravo z učitelji o podobnostih in 
razlikah med slovenskim in ganskim izobraževalnim sistemom. Pri tem so imeli priložnost 
primerjati učno gradivo, ki ga uporabljajo lokalni učitelji.  
Na začetku leta so vgradili vhodna vrata.  Sobe za goste so dobile nekaj domačih in tujih 
obiskovalcev in si še vedno prizadevajo za opis ponudbe v turističnih vodnikih. 
 
Gana, Busua in okolica:  
V Zeleni vasi se je zgradil Eko center. Pri gradnji so uporabili odpadne plastenke z ilovico in 
cementom. Za dobro organizacijo dejavnosti v centru so ustanovili klub, ki šteje petnajst otrok. 
Ekološka zelenjavna kmetija raste in otroci prodajajo viške (po tem, ko si vzamejo del pridelka 
za domov). Tudi ribogojnica dobro deluje.     
Otroci so uspešno zbrali skoraj 450 evrov od prodaje zelenjave. Del tega denarja je  
sponzoriral šolnino za enega od njihovih vrstnikov za 1 leto, kupili so mu tudi knjige in šolsko 
uniformo. Iz drugega dela so lahko organizirali posebno dekliško božično srečanje, da bi delili 
svoje uspehe in zgodbe s prijatelji in družinami in s tem promovirali dejavnosti v Zeleni vasi. 
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Starša dveh sponzoriranih otrok tudi delata na tem projektu. Prvi prodaja ribe na kredit, 
medtem ko je drugi zaposlen s krajšim delovnim časom kot kmet in pomočnik projekta. 
Od julija do septembra sta 2 prostovoljca v okviru mreže GLEN delala z otroki. Od septembra 
do oktobra 2018 so vas obiskali 4 podporniki iz Slovenije, da bi prostovoljno pomagali in 
obiskali svoje varovance. Tudi slovenska novinarka Maja je novembra obiskala Zeleno vas. 
Dve delegaciji iz Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki sta v okviru investicijske 
turneje potovali v Gano novembra, sta tudi  obiskali projekt. V zadnjih 3 mesecih je projekt 
obiskalo stopetdeset domačinov. 
Klinika v Busui je še vedno aktivna in rešuje življenja. Letos je mladinski klub v knjižnici izvajal 
le eno delavnico, naslednje leto pa načrtujejo več dejavnosti. Prostovoljci, ki prihajajo v 
skupnost, še vedno uporabljajo knjižnico za poučevanje otrok po šoli.  
 
BURKINA FASO:  
V knjižnici je prišlo do zamenjave knjižničarja. Novi knjižničar je Felix, ki je včasih učil otroke 
brati in poslušati pravljice. Organiziral je tudi razne zabavne dejavnosti.  Podpisali so dogovor 
z lokalnimi srednjimi šolami za spodbujanje dijakov k obiskovanju knjižnice. Prostovoljci 
pomagajo otrokom pri dopolnilnem pouku na prošnjo njihovih staršev ali pa pri delu v knjižnici. 
Predstavniki mladine, Zagre, Issiaka, Fanta Laeticia in Zerbou Noufou so bili vključeni v 
organizacijo nekaterih aktivnosti, kot so:  čiščenje dvorišča Kafulijevega mladinskega centra in 
okolice, bralne urice in urejanje knjig v knjižnici, srečanje vseh učencev vključenih v program 
podporništva, ekskurzijo v turistični kraj »BAMA«, financirano s strani društva, nekateri otroci 
pa so prostovoljno prispevali za boljšo organizacijo dogodka. 
Knjižnica je dobro obiskana predvsem v času, ko učenci nimajo pouka. Prav tako jo obiskujejo 
nekateri odrasli. Z denarjem od prodaje izdelkov v pravični trgovini 3 Muhe v Ljubljani je 
Humanitasova partnerska organizacija Kafuli v Burkini Faso zgradila pokrit delovni prostor, ki 
ga uporabljajo tkalke in tkalci ter drugi rokodelci in rokodelke iz Kafulija. Tkalke so večkrat 
sodelovale na državnih razstavah, kar jim je omogočilo vzpostavitev poslovnih stikov, zlasti 
prek nacionalne platforme pravične trgovine Burkina Faso (NCEBP), katere član je Kafuli.  
 
Kenija: 
V okviru programa podporništva so bili plačane šolnine. Zaradi visokih šolnin v Keniji ni mogoče 
financirati drugih dejavnosti. 
 
Slovenija: 
V slovenskem podporništvu je bilo v letu 2018 vključenih 20 otrok. Otrokom so podporniki 
pomagali pri plačevanju naslednjih dejavnosti in stroškov: mesečne avtobusne vozovnice, 
šolske stroške, oblačila in obutev, študijsko ekskurzijo, tečaj gimnastike, učbenike in šolski 
material. 
 
 
 
       2. 2. PRAVIČNA TRGOVINA 
 
Pravična trgovina 3MUHE je v letu 2018 prešla prvo leto poslovala izključno v okviru 
organizacije Zavod za pravično trgovino, 3MUHE, katerega edini lastnik je Društvo Humanitas. 
Predsednik zavoda je ostal David Limon, direktorica pa Živa Lopatič. V Zavodu sta bili ob koncu 
leta zaposleni Živa Lopatič (40 %) in Katarina Vlašič (100 %). Poleg njiju je konstantno aktivnih 
okrog 15 prostovoljcev. Zanje po potrebi organiziramo izobraževanja o pravični trgovini in 
aktualnih aktivnostih, ki jih izvajamo za povečanje zavedanja o pravični trgovini. V letu 2018 je 
prodajalna prvič poslovala celo leto v prenovljenih prostoroih. Dodali pa smo nov projekt 
”Shop in shop”, ki daje možnost slovenskim proizvajalcem, ki proizvajajo izdelke skladno z 
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načeli pravične trgovine, da se začasno predstavijo v prodajalni 3MUHE. Na ta način želimo 
spodbuditi slovensko etično proizvodnjo in opozarjati, da je pomembno, od kod prihajajo vsi 
uporabljeni materiali in kako so proizvedeni.  
Prodaja je bila v prvi polovici leta 2018 precej slabša od prejšnjega leta, v drugi polovici se je 
ta trend nadaljeval in leto zaključili s slabšim prodajnim rezultatom od pričakovanega, kljub 
zmanjševanju stroškov že tekom leta (predvsem stroškov za zaposlene). V letu 2018 je zaživela 
tudi spletna prodajalna 3MUHE in nova spletna stran z informacijami o aktivnostih in 
delovanju gibanja za pravično trgovino v Sloveniji. 
Leto 2017 je zaznamoval izid Listine o pravični trgovini, ki so ga skupaj pripravile Svetovna 
pravičnotrgovinska organizacije (WFTO), Fairtrade International in Fair Trade Advocacy Office. 
Aktivnosti ob izzidu smo izvajali tudi v Sloveniji. Leto 2017 pa smo prvič začeli s praznovanjem 
Pravičnih tednov (konec februarja in začetek marca) ter aktivnostmi v tednu modne revolucije 
(Fashion revolution Week) v sodelovanju z drugimi organizacijami. Leto smo zaključili z večjo 
kampanjo z naslovom #prijaznostsesplača, ki je spodbujala k izbiri etično narejenih izdelkov. 
Kampanjo smo pripravili v sodelovanju z Zeleno trgovino, Lanabe in Moiko. S to kampanjo smo 
začeli tudi s promocijo drugačnih prodajaln – takšnih, ki so prijazne proizvajalcem. 
Tudi v tem letu izvajali predavanja po šolah in za splošno javnost, v sodelovanju z društvom 
Focus pripravili drugi Fairtrade piknik in sodelovali pri drugih aktivnostih za spreminjanje 
navad potrošnikov (Dan brez nakupov, nadaljevanje izobraževanja NoNaVe …). 
Nadaljevali smo z okrepljeno komunikacijo prek družabnih omrežij (Facebook in Instagram) in 
prek e-novic, ki jih po prehodu na novo programsko opremo (Mailchimp) in skladno z GDPR 
pošiljamo na 167 uporabnikov. 
 
 

2. 3. RAZVOJNI PROJEKTI 
 
V letu 2018, razen aktivnosti, ki potekajo v okviru programa podporništva otrokom in lokalnim 
skupnostim na posameznih lokacijah, nismo izvajali razvojnih projektov. Projektov za razvojno 
sodelovanje v letu 2018 nismo prijavljali, predvsem zato, ker ni bilo primernih razpisov.  
 

 
3. GLOBALNO UČENJE 
 

3. 1. HIŠA SVETOV  
  
Program Hiše svetov je v letu 2018 nadaljeval s svojimi ustavljenimi aktivnostmi, v primerjavi 
s prejšnjima dvema letoma sicer v nekoliko manjši meri. Izvedene so bile sledeče aktivnosti:  
 
V letu 2018 so bili napisani sledeči prispevki: 8 recenzij naj knjig in 13 prispevkov za predloge 
čtiva ob svetovnih dnevih. 
V knjižnico je bilo novo dodanih 76 enot različnega gradiva. Skupno se v knjižnice HS zdaj 
nahaja 1643 različnih gradiv. Največ novega gradiva predstavljajo knjige za Kotiček brez meja. 
Otvoritev Kotička brez meja se je izvedla maja. Vse knjige so vpisane v sistem Cobiss. V knjižnici 
je bila celo leto na voljo družbenokritična revija New Internationalist. V letu 2018 je bilo 
izposojenih 1900 enot gradiva. 
V tem letu sta v knjižnici delovala 2 informatorja, ki sta bila na voljo ob ponedeljkih in sredah 
po dve uri. Z njima smo imeli eno srečanje. Mesečno (razen poleti) sta pisala recenzijo naj 
knjige. 
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V letu 2018 je prispevke pisalo 6 prostovoljcev. Še nekaj drugih prostovoljcev je pomagalo pri 
promociji Hiše svetov na Fakulteti za socialno delo, na dnevu prostovoljstva in ob organizaciji 
dogodkov v okviru Hiše svetov.  
Aprila je bila organizirana otvoritev Kotička brez meja z razstavo fotografij Boštjana Gretiča z 
nedavnega gostovanja Humanitasove gledališke predstave Skozi oči begunca na Dunaju. 
Oktobra v sodelovanju z Zavodom Voluntariat pa projekcija filma Two Last Weeks in pogovor 
o odgovornem mednarodnem prostovoljstvu s tremi gostjami. Oktobra in novembra v 
sodelovanju z Zavodom Voluntariat sta bila izvedena večera zgodb Bližnjega vzhoda, pri tem 
so sodelovali tudi mladi iz držav Bližnjega vzhoda in prosilci za azil. Novembra pa je potekala 
predstavitev postkolonialne pesniške zbirke glavnega gosta konference.  
Organizirali smo promocijo Hiše svetov na Fakulteti za socialno delo, maja smo se udeležili 
festivala Veseli dan prostovoljstva.  
V letu 2018 smo še naprej sodelovali z vodstvom MKL-Enote Otona Župančiča in službo za 
pridobivanje in bibliografsko obdelavo gradiva.  
 

3. 2. DELAVNICE, SEMINARJI IN USPOSABLJANJA 
 
 
V letu 2018 smo izvedli na šolah skupaj 36 delavnic. V okviru projekta s TerraVerra smo razvili 
nov modul Križišča kultur, skupaj z gosti smo izvedli v okviru projekta 10 delavnic. Modul je 
postal del naše stalne ponudbe delavnic. 
Ponudbo za izvedbo delavnic po šolah smo razširili konec avgusta 2018. 
 
Nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Le z drugimi smo, kot zunanji izvajalci delavnic za 
učitelje. V letu 2018 smo izvedli 2 seminarja: OŠ Ljudski vrt Ptuj in srednja šola Trbovlje. 
 
V letu 2018 smo uspešno začeli sodelovanje s skupino Primera in izvedli dva usposabljanja 
globalnega učenja za skupino učiteljev iz Italije in za skupino iz Turčije. 
 
Koordinacija trenerjev globalnega učenja 

V 2018 smo nadaljevali z organizacijo mesečnih srečanj trenerjev globalnega učenja, na katerih 

smo predstavljali in preizkušali delavnice. Redno smo si tudi izmenjevali izkušnje glede 

izvedenih delavnic ter poskušali poiskati izboljšave. Žal pa je precej trenerjev neaktivnih, zato 

v drugi polovici leta srečanj ni bilo (nekajkrat smo predlagali možne datume za srečanje, a je 

bilo zanimanje s strani trenerjev zelo malo številčno, zato smo se ga odločili prestaviti). V 2018 

se je pokazala nujna potreba po usposabljanju za nove trenerje v 2019, saj ima večina trenerjev 

redno zaposlitev ali pa druge prioritete, in se ne morejo udeleževati hospitacij delavnic. Zaradi 

omenjenih razlogov ter preobremenjenostjo s strani zaposlenih na društvu, smo zato v drugi 

polovici leta organizirali le individualna srečanja s posameznimi trenerkami, ki so sodelovale 

pri pripravi in izvedbi delavnic.  

Z novim usposabljanjem bodo targetirali predvsem študente višjih letnikov dodiplomskega ter 

podiplomskega študija na PF, FF, FSD in FDV. 

Trenerje GU sicer spodbujamo k dodatnemu usposabljanju za delo na področju GU ter za delo 

z mladimi. V 2018 so tako nekateri od trenerjev GU sodelovali tudi v projektih društva 

(usposabljanje v okviru GE Agora, EPTO trening, TTGE, Sports in GE, sodelovanje pri predstavi 

»Skozi oči begunca« idr.).  
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3. 3. KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA 

 
Na gradu Fužine smo 22. 11. 2018 zbrali okoli 100 udeleženk in udeležencev, ki so prisluhnili 
zanimivim predlogom, kako odpirati prostor za kritičen razmislek o soodgovornosti za globalne 
izzive na različnih ravneh delovanja in v različnih prostorih bivanja – od šole, gledališča do ulice 
in doma. 
Sedanji in bodoči pedagoški delavci, mladinski delavci, izobraževalci odraslih, predstavniki 
pristojnih ministrstev in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju globalnega učenja, so 
danes skupaj raziskovali, kam seže pristop in potencial globalnega učenja ter pod kakšnimi 
pogoji. 
Konferenca je bila hkrati multiplikativni dogodek inovativnega in nagrajenega projekta 
strateškega partnerstva Globalno učenje Agora(koordinator Društvo Lojtra), ki je v dobrem 
letu in pol prispeval k razvoju novih metod uličnega dela, neformalnega in globalnega učenja. 
Vse nove metode bodo na voljo v spletni platformi GE Agora za prenos in uporabo v okolju 
mladinskih organizacij, nevladnih organizacij ter osnovnih in srednjih šol, udeleženci pa so jih 
nekaj že spoznali v glasilu projekta in na popoldanskih delavnicah. 
Osrednji gost letošnje konference je bil dr. Momodou Sallah, univerzitetni profesor in 
raziskovalec iz Gambije/Velike Britanije (De Montfort University), ki ima več kot 20 let izkušenj 
dela z mladimi na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.  
Najbolj pester del konference so bile tradicionalno vzporedne delavnice s področja globalnega 
učenja: 
Momodou Sallah vodil delavnico, tekom katere je udeležence vodil k odgovorom na 
vprašanje, kako stopiti onkraj našega mehurčka s pomočjo primerov iz različnih koncev sveta – 
kateri pogledi so normalni in kateri ne, kaj definira normalnost? 
Alma Rogina in Andreja Šmrgut Okrajšek iz Društva Humanitas sta izvedli izkustveno delavnico, 
na kateri sta skozi problematiko globalne trgovine s cvetjem in njegove pridelave ter uporabe 
prikazali, kako je mogoče vnesti globalno dimenzijo v različne predmete poučevanja – od 
zgodovine do matematike. 
Gaja Brecelj in Renata Karba iz Umanotere sta izvedli delavnico »Podnebne spremembe – kako 
k aktivnosti spodbujati mlade?«, katere glavni zaključek je bil, da mora vsak začeti pri sebi in 
biti dober zgled mladim. 
Zelo atraktivna in dinamična je bila delavnica organizacij Officine Cittadine in Sensibiliz' Action, 
ki sta specializirani za globalno učenje na ulici. Njuni člani so pokazali udeležencem, kako 
spodbujati proaktivnost mladih zunaj šolskih klopi, na ulici – denimo preko igre z jabolki 
(izgled, poreklo, cena, delež…), ki je ena izmed metod, razvitih v okviru projekta GE Agora. 
 
 
 

3. 4. PROJEKTI 
 
V letu 2018 se je meseca marca zaključil projekt SAME world. 
V letu 2018 smo izvajali 2 večja projekta (GIGS – Global Issues, Global Subjects) financiran s 
strani EuropeAid. in projekt Wanne (We all need new engagement), financiran s strani 
mehanizma AMIF. Imamo tudi 2 pomembnejša Erasmus+ projekta in sicer CULPEER in GE 
AGORA ter nekaj manjših, nekateri od njih so predstavljali sofinanciranje za večje projekte.  
 
 
 
 
 

http://www.humanitas.si/index.php?subpageid=100
https://geagora.eu/
https://www.heacademy.ac.uk/person/dr-momodou-sallah
http://www.dmu.ac.uk/about-dmu/academic-staff/health-and-life-sciences/momodou-sallah/momodou-sallah.aspx
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Večji projekti v letu 2018 
 

Večji projekti Vodja 
projekta 

Trajanje Vrednost 
projekta za 
Humanitas v € 

Delež 
sofinanciranja 

Financer 

Wanne (we all 
need new 
engagement) 

Manca 
Vernik Šetinc 

1/2018  
- 
12/2019 

40.032,66 9,6% - 
3830,24 

Evropska 
komisija 

S.A.M.E. 
WORLD 
(zaključen 
marca 2018) 

Manca 
Vernik Šetinc 

01/2015 
– 
03/2018 

263.959,37 
 

15% - 39.593 € Evropska 
komisija 

Global Issues 
– Global 
Subjects 
(GIGS) 

Alma Rogina  11/2017 
– 
10/2020 

267.103,00  11,2% - 
11.187,21 

Evropska 
komisija 

 
Projekt »Global Issues – Global Subjects« (GIGS) / 2017 – 2020 / EuropeAid 

V 2018 so se v okviru projekta zvrstila 4 mednarodna srečanja: 

- januar (Škotska) – uvodno partnersko srečanje in načrtovanje aktivnosti 

- april (Poljska) – partnersko srečanje in delavnica za sodelujoče učitelje in koordinatorje 

projekta 

- november (Slovaška) – mednarodni seminar za učitelje in koordinatorje projekta 

Skupaj s partnerji projekta iz devetih EU držav smo zasnovali »celostni okvir GU« (Global 

learning framework), ki bo predstavljal podlago za nadaljnje delo v okviru projekta. V 

dokumentu je posebna pozornost namenjena kontroverznim (občutljivim) temam ter 

metodologiji, s katero te teme lahko učinkovito naslavljamo. Dokument smo prevedli v 

slovenščino, dodali mu bomo še krajši opis nacionalnega konteksta. 

Na nacionalni ravni smo vsi sodelujoči partnerji vzpostavili delovne skupine učiteljev. V 

Sloveniji je bilo zanimanje učitelje nad pričakovanji, zato smo namesto 4 ustanovili 5 delovnih 

skupin: DS Zgodovina, DS Etika, DS Geografija, DS Jeziki in DS Matematika). V okviru DS z nami 

redno sodeluje 28 učiteljic in učiteljev, s katerimi skupaj razvijamo gradiva za priročnike, ki 

bodo namenjeni vnosu globalne dimenzije in pristopa globalnega učenja v predmetno 

poučevanje. Koordinacija skupin poteka pod vodstvom koordinatorice projekta, v delovne 

skupine pa so poleg članic in članov vključene tudi mentorice (zaposlene na društvu in zunanja 

sodelavka) ter koordinatorice (učiteljice). Priročniki bodo predstavljali dodatno gradivo, ki ga 

društvo lahko nudi učiteljem oz. šolam, saj bodo delavnice vsebovale podroben opis, kako 

izbrano vsebino predstaviti s pristopom globalnega učenja pri posameznem učnem predmetu. 

V sodelovanju z zunanjo raziskovalko smo zasnovali in izvedli raziskavo o vključevanju 

globalnega učenja v predmetno poučevanje. Raziskava predstavlja vpogled v potrebe in želje 

učiteljev pri vključevanju pristopa GU v poučevanje ter nam bo omogočila, da v prihodnjih 

projekti še bolj naslovimo potrebe učiteljev. 

WANNE – We all need new engagement (Vsi potrebujemo novo angažiranost)  
V letu 2018 je Humanitas v sodelovanju z Mirovnim inštitutom pričel z dvoletnim projektom, 
financiranim iz fundacije AMIF Evropske Unije. Namen projekta je spodbuditi udeležbo in 
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vključitev državljanov tretjih držav v družbe držav gostiteljic in spremeniti diskurz o migracijah, 
ki je vedno bolj negativno nastrojen ter poln lažnih novic, negativnih predsodkov in zavajajočih 
stereotipov; omogočiti državljanom tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev 
za človekovo dostojanstvo, solidarnost, integracijo in vključevanje; spodbujati solidarnost, 
vključevanje (integracijo) in vključevanje z delavnicami o človekovem dostojanstvu in 
občutljivih temah. S partnerji iz 7 evropskih držav bomo izvajali in izmenjevali dobre prakse 
vključevanja in integracije, vzpostavili spletno bazo podatkov o projektih in podpornih 
storitvah, ki so na voljo državljanom tretjih držav, organizirali partnerske sejme ter 
usposabljanja za ozaveščanje in zagovorništvo tudi na politični ravni.  
 
V letu 2018 smo se udeležili dveh partnerskih srečanj, prvega uvodnega v Palermu marca 2018 
in drugega na Dunaju septembra 2018. Na Dunaju smo izvedli tudi uspešno in nagrajeno 
interaktivno gledališko predstavo Skozi oči begunca v angleščini kot prikaz uspešnosti 
vključevanja ljudi z resnično migrantsko ali begunsko izkušnjo v kulturno udejstvovanje ter 
spodbujanju drugačnega diskurza o migracijah in begunstvu. Za namen gostovanja smo 
natisnili nove osebne izkaznice v angleškem jeziku ter posneli sovražni govor v nemškem 
jeziku. Na srečanju na Dunaju so nam ostali partnerji prikazali svoje lastne dobre prakse, 
znanje in izkušnje s tega področja.  
 
Tekom leta je nastajalo nacionalno poročilo o vključevanju in sodelovanju oseb z migrantsko 
in begunsko izkušnjo v Sloveniji, ki je pokrilo politični, ekonomski in družbeni vidik integracije 
v naši državi, izbrane dobre prakse vključevanja teh oseb in izpostavilo ključne in najbolj 
pereče kritične točke (ne)uspešnosti integracijskih in azilnih politik.  
  
Konec leta smo organizirali večji dogodek, ki smo ga poimenovali Vsi smo delček istega sveta 
oziroma Sejem dobrih praks vključevanja in sodelovanja. Na sejmu se je predstavilo večje 
število organizacij in civilnih iniciativ, ki s svojim delovanjem prizadevajo za izgradnjo nove 
platforme sobivanja in kažejo pot v družbo, kjer smo si drug drugemu v prvi vrsti ljudje. Skupaj 
z našimi gosti, ki jim je bil sejem pravzaprav namenjen, pa smo pripravili tudi pester in 
sproščujoč kulturni program s pisano kulinarično pogostitvijo. 
 

 
Kratkoročni, manjši projekti in akcije v letu 2018 
 
Projekt »Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva« 
S 1. oktobrom 2018 je društvo Humanitas pričelo z izvajanjem projekta »Z globalnim učenjem 
do odgovornega aktivnega državljanstva«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS. V 
projektnem konzorciju kot partnerji sodelujemo štiri organizacije: Društvo Humanitas – Center 
za globalno učenje in sodelovanje (koordinator projekta), Platforma Sloga, Skuhna ter Zavod 
Voluntariat. Projekt sofinancira zaposlitev nove osebe pri vsaki od partnerskih organizacij za 
obdobje od 1.10.2018 – 31.12.2019. 
Projekt je bil izbran na javnem pozivu za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije 
NVO ter prostovoljstva, ki ga je junija 2018 objavilo Ministrstvo za javno upravo. Namenjen je 
povezovanju, krepitvi učinkovitosti in inovativnosti celotnega področja GU, ki vključuje tudi 
druge deležnike, saj na tak način lahko dosežemo večjo povezanost in stabilnost delovanja 
NVO na tem področju. Poleg krepitve strokovne usposobljenosti predstavnikov NVO in drugih 
multiplikatorjev GU projekt posebno pozornost namenja tudi mreženju različnih deležnikov na 
področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter zagovorništvu na lokalnem, 
nacionalnem in evropskem nivoju. Tekom celotnega projekta bomo NVO in druge deležnike 
redno obveščali o novostih in priložnostih na področju GU preko že vzpostavljenih kanalov, 
pregledali bomo različne vire financiranja in izboljšali možnost prijav na več razpisov, izdelali 
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strategijo za zbiranje sredstev in trženje in tako izboljšali možnosti za dodatne vire prihodkov 
partnerskih organizacij.  
 
 
Projekt »Training Theatre in Global Education« (TTGE) / 2017 – 2018 / Erasmus+ 

V 2018 smo uspešno izvedli še drugi del treninga, ki je potekal marca na Madžarskem. Treninga 

se je udeležilo 14 udeležencev iz Slovenije in Madžarske, vsi so tudi prejeli osnovni EPTO 

certifikat za medvrstniške trenerje. Ob zaključku projekta smo trenerji skupaj z nekaterimi 

udeleženci pripravili gradivo za priročnik »A handbook on global education, theatre pedagogy 

and peer education«, ki je dostopen v PDF verziji na spletni strani Humanitasa: 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=2&contid=1130  ter straneh partnerskih 

organizacij in Erasmus+. 

S projektnimi partnerji z Madžarske (Egyesek, Fórum Társulat, BAGázs), Slovenije (Matafir, 

Voluntariat) ter evropsko mrežo EPTO nameravamo sodelovati tudi v prihodnje, če se bo 

pokazala priložnost za to. Sodelovati nameravamo predvsem pri prijavi in/ali organizaciji 

nadaljevalnega treninga za EPTO trenerje.   

 

Podvig (Podjetnost v gimnaziji), Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah / ZRSŠ / 2018 - 2023 
 
Projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZRSŠ je namenjen krepitvi kompetenc podjetnosti v 
gimnazijah. V okviru projekta bomo učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v gimnazijah 
nudili usposabljanja in mentorstvo s področja globalnega učenja, pri čemer bo poudarek na 
trajnostnem vidiku.  
V 2018 so potekali uvodni sestanki s predstavniki ZRSŠ in ostalimi projektnimi partnerji. 
Prisotni smo bili tudi na dveh srečanjih z učitelji s sodelujočih gimnazij, ki smo jim predstavili 
delovanje društva in možnosti sodelovanja. 
 
Trajnostno.lokalno.globalno (konzorcijski projekt NVO – prijavitelj Sloga), financiran preko 
Ministrstva za zunanje zadeve (2018 - 2019) 
 
V okviru projekta smo sodelovali pri izdaji mesečnih novičnikov.  Projekt je sofinanciral 
organizacijo konference GU 2018. V okviru projekta smo izvedli tudi eno usposabljanje za Klub 
učiteljic in učiteljev globalnega učenja (Skozi oči begunca) in sodelovali na motivacijskem 
dnevu za učitelje. 
 
CULPEER for integration - Cultural and peer-learning approaches for successful integration 
of disadvantaged youth and refugees at school level” (2017 – 2018) 
 
V letu 2018 trije projektni sestanki, v Palermu, Atenah in Kölnu (sestanek in usposabljanje za 
učitelj_ice). Zaključevanje projektnih outputov, organizacija usposabljanja za učitelje z 
namenom testiranja modulov (usposabljanja v Kölnu sta se udeležili tudi dve slovenski 
učiteljici), prevod materialov. 
 
Globalno učenje Agora (2017 – 2018) 
 
V letu 2018 izveden zadnji partnerski sestanek v Italiji in multiplikacijski dogodek (konferenca 
GU). Priprava glasila Globalno učenje Agora, zaključevanje metod na platformi in prevodi. 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=2&contid=1130
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Projekt je bil v letu 2018 uvrščen med 13 inovativnih praks globalnega učenja s strani mreže 
GENE. 
 
Globalna odgovornost za prihodnost 
Projekt poteka v sodelovanju s FER, Slogo, CEP, MZZ in Ustvarjalnikom, financiran je s strani 
GENE mreže za globalno učenje. V letu 2018 smo pripravili module za vnos globalne dimenzije 
v podjetniške krožke, izvedli usposabljanje za mentorje delavnic in potekalo je redno 
sestankovanje med NVO, za potrebe priprave učnih ur, osnutka priročnika, smernic za naj 
etično idejo, uskladitve pogodbe. 
 
Skozi oči begunca – Urad RS za komuniciranje 
Projekt Skozi oči begunca je že tretje leto potekal s podporo Urada RS za komuniciranje in 
gradil na uspešnosti in prepoznavnosti zgodbe Skozi oči begunca preteklih 2 let. Projekt so še 
naprej soustvarjali ljudje z begunsko izkušnjo, ki preko (po učinku nezamenljivega) stika z 
mladimi spodbujajo empatijo, strpnost in enakopravnost. V projektu smo izvedli 13 
interaktivnih in večinoma celodnevnih delavnic po celi Sloveniji: 
12.4.2018, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 
19.4.2018, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 
18.4.2018, Gimnazija Ptuj 
24.4.2018, Srednja šola Zagorje – 2x  
25.4.2018, Biotehniški center Ljubljana – 2x 
20.9.2018, OŠ Gornja Radgona – 2x 
26.9.2018, OŠ Pirniče 
12.10.2018 OŠ Vojke Šmuc Izola 
17.10.2018, Gimnazija Ptuj – 2x 
ter 5 ponovitev predstave Skozi oči begunca po vsej Sloveniji in celo na gostovanju na Dunaju 
(v okviru drugega mednarodnega projekta WANNE, v katerem sodelujemo): 11. in 12. junija v 
zaklonišču pod Argentinskim parkom v Ljubljani, in sicer za Ekonomsko šolo v Ljubljani, OŠ 
Kašelj, Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota ter 2 ponovitvi za izven v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja. Gostovanje na Dunaju je bilo septembra 2018. 
 
Z delavnicami smo dosegli 341 mladih, s 5 ponovitvami interaktivnih izkustvenih gledaliških 
iger pa še 184 mladih in njihovih učiteljev. S pomočjo interaktivnih tehnik vživljanja v kožo 
drugega so se mladi seznanili z globalno soodvisnostjo in vzroki migracij ter izkusili usodo 
begunca na lastni koži. Zavedali so se pozitivnih plati sodelovanja, strpnosti in medkulturnega 
dialoga ter pomena skupnega boja proti sovražnem govoru, nestrpnosti in izključevanju ter 
prednosti vključujoče trajnostne družbe. Tekom projekta so udeleženci delavnic ali gledaliških 
predstav izvedli 5 lokalnih akcij v lokalnem okolju. Lokalne akcije so bile tudi letos zelo 
uspešen multiplikacijski moment samega projekta. Akcije osveščanja ali sodelovanja z lokalno 
skupnostjo so tako izvedli na OŠ Dragomelj z aktivno udeležbo na svetovnem dnevu beguncev 
s celotnim razredom učencev, s katerimi smo skupaj z osebami z begunsko izkušnjo ustvarjali 
in preživljali celo popoldne. Na OŠ Bičevje so skupaj z našo pomočjo organizirali dobrodelni 
dogodek Zate, zame, za svet, kjer se je predstavilo lepo število organizacij, ki sodelujejo z 
osebami z migrantsko ali begunsko izkušnjo, ter zbrali dobrodelna sredstva za šolanje deklice 
iz Indije. Gimnazija Ptuj je pod Humanitasovim mentorstvom kot posledico naših delavnic dala 
pobudo za oblikovanje krožkov za globalno učenje, kjer dijakinje in dijaki nadaljujejo zbiranje 
in snovanje idej za lepši svet. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je organizirala 
predstavitev vtisov po predstavi na šoli v obliki plakatov in recitiranja pesmi. Psihologinja in 
svetovalna delavka Ekonomske gimnazije v Ljubljani je program delavnice in gledališke 
prestave predstavila kot primer dobre prakse preventivnega delovanja na področju nenasilja 
s prispevkom Izvajanje preventivnih dejavnosti v srednji šoli na Konferenci o šolskem 
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svetovalnem delu, ki je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekala na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Prispevek je objavljen v zborniku. Na OŠ Frana Kranjca iz Celja še po koncu projekta 
načrtujejo izvedbo delavnice Skozi oči begunca skupaj z učenkami, ki so bile na predstavi v 
Ljubljani skupaj z učiteljico, na OŠ Vojke Šmuc Izola pa so izvedli neke vrste multiplikacijski 
projekt oz. nadaljevanje delavnice s pomočjo medvrstniškega učenja o tematiki begunstva in 
migracij z učenci iz 7. in 8. razredov, ki so bili na delavnici društva Humanitas. Lokalne akcije je 
koordinirala Humanitasova trenerka globalnega učenja in zunanja sodelavka, Andreja Šmrgut 
Okrajšek. 
 
Organizirali in izvedli smo tudi 4 srečanja in usposabljanja Kluba učiteljic in učiteljev 
globalnega učenja ter vseskozi nudili mentorsko podporo in pomoč ob naslavljanju tem 
migracij in begunstva v njihovih razredih ter mesečno pošiljali gradiva na teme aktualnih 
svetovnih dni. ki jih je prejemalo 53 učiteljev in učiteljic iz cele Slovenije. Srečanja v Ljubljani, 
ki se jih je udeležilo 67 učiteljic in učiteljev, smo organizirali 27.9.2018 (16), 8.5.2018 (14), 
18.4.2018 (23) in 28.3.2018 (14). Prvo srečanje smo načrtovali sicer 2.4.2018, vendar smo ga 
žal na željo učiteljic in učiteljev morali prestaviti par dni prej. Na Klubu smo preizkusili tudi nov 
izobraževalni modul z metodologijo globalnega učenja na temo lažnih novic, ki ga od oktobra 
2018 naprej ponujamo vsem slovenskim šolam.  
 
Neformalni zaključek projekta smo 26. oktobra 2018 organizirali v obliki večera pravljic 
Bližnjega vzhoda v Hiši svetov, kjer smo otvorili tudi razstavo fotografij Boštjana Gretiča, ki so 
nastale ob nedavnem gostovanju predstave Skozi oči begunca. Projekt je naslavljal in presegal 
predsodke, stereotipe ter sovražni govor in vzpostavljal nove mostove med mladimi, lokalno 
skupnostjo in begunci ter migranti, ter s tem spodbujal medkulturni dialog in gradil temelje 
solidarne in vključujoče družbe za današnje in prihodnje generacije, družbe globalnih 
državljanov. 
 
SCI fund – Večeri pravljic bližnjega vzhoda 
V okviru manjšega projekta SCI fund, ki smo ga prijavili v sodelovanju z Zavodom Voluntariat, 
smo prejeli sredstva za nakup novih knjig v arabskem in farsi jeziku za Humanitasov Kotiček 
brez meja v Hiši svetov. Organizirali smo tudi štiri pravljične večere, enega v okviru večjega 
projekta WANNE, ko smo decembra 2018 organizirali večji dogodek Sejem dobrih praks 
vključevanja oseb z migrantsko in begunsko izkušnjo. Na vsakem pravljičnem večeru smo 
prebrali izbrane pravljice v arabskem, kurdskem, turškem, farsi in španskem jeziku ter nato še 
v slovenščini.    
 
Pravna klinika na Pravni fakulteti v Ljubljani 
Tudi v letu 2018 je Humanitas sodeloval pri pripravi in izvedbi Pravne klinike za študenke in 
študente prava na Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s PICem. Pod mentorstvom dr. 
Vasilke Sancin, mag. Maše Kovič-Dine in mag. Senke Šifkovič Vrbice ter Mance Šetinc Vernik 
so sodelujoči študentje in študentke podrobneje preučili odgovornost držav za kršitve 
mednarodnopravnih obveznosti s področja podnebnih sprememb. Sodelujoči študentje so v 
okviru klinike pripravili zajetno poročilo o odgovornosti Slovenije za morebitne kršitve 
mednarodnopravnih obveznosti s področja podnebnih sprememb in organizirali in izvedli 
posvet v maju 2018 na Pravni fakulteti. 
 
 
Koalicija NVO za spremljanje položaja beguncev in migrantov 
Tudi v 2018 je Humanitas nadaljeval s sodelovanjem v koaliciji NVO za spremljanje položaja 
beguncev in migrantov ter tudi neodvisno od delovanja koalicije skušal nuditi podporo 
prosilcem za azil in beguncem, ki so se obrnili na nas. Nadaljujemo tudi donatorsko 
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sodelovanje med podjetjem Comtrade in Humanitasom: gre za donacijo prenovljenih starih 
računalnikov, ki jih je Humanitas podaril osebam z begunsko izkušnjo za podporo izgradnje 
socialnih mrež in iskanja zaposlitev. Poleg tega smo pomagali pri reševanju različnih 
birokratskih zagat, prevajanju pisem uradnih ustanov, pisanju prošenj in pritožb.  
 
 

4. OSTALO 
 

4.1. VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV 
 
 
Uradno je v letu 2018 s Humanitasom sodelovalo 38 prostovoljcev (z vsemi imamo podpisane 
tudi prostovoljske dogovore). Od tega je 20 prostovoljcev iz 3 Muh. 
18 prostovoljcev je neposredno sodelovalo s Humanitasom, od teh je bilo 12 aktivnih - 8 zelo 
aktivnih, 4 pa so sodelovali le občasno. 6 prostovoljcev je pripravljalo prispevke ob svetovnih 
dnevih in prispevke globalno aktualno. Nekaj prostovoljcev je konstantno aktivnih pri 
prevajanju in lekturi besedil, kar obsega tudi velik del prostovoljskega dela. 
Prostovoljci pomagajo pri več aktivnostih društva, nekaj takih del iz prejšnjega leta je obsegalo: 
pisanje prispevkov v okviru Hiše svetov, promocija Hiše svetov na Fakulteti za socialno delo 
(tudi samo dogovarjanje za promocijo) in na dnevu prostovoljstva, izdelava voščilnic za 
podpornike in člane društva, vpisovanje evalvacij v aplikacijo 1ka, pomoč pri pripravi in izvedbi 
dogodkov (npr. konference, dogodkov v okviru Hiše svetov…), prevajanje (ang-slo, slo-ang), 
različne krajše zadeve (priprava pošte, nalaganje materialov na ključke …) ipd. Srečanje 
obstoječih kot tudi novih prostovoljcev smo organizirali aprila. Zanje smo pripravili tudi 
aktivnost globalnega učenja. Nekaj prostovoljcev pomaga pri veliko aktivnostih, nekaj pa je 
takih, ki se oglasijo samo nekajkrat na leto ob določenih akcijah. Sodelovanje z njihove strani 
se zmanjša oz. prekine predvsem takrat, ko npr. dobijo službo, so zasedeni s študijem ali se 
začnejo ukvarjati s kakšnimi drugimi aktivnostmi, zaradi katerih nimajo več toliko časa.  
Na društvu vodimo evidenco števila prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur in jih v 
okviru letnega poročila poročamo AJPES-u (kar smo kot prostovoljska organizacija tudi 
obvezani).  
 
 

4. 3. PR in SODELOVANJE Z MEDIJI  
 

V letu 2018 smo več pozornosti delu z mediji posvetili v drugi polovici leta, ko je o našem delu 
in sodelovanjih nastalo tudi več medijskih objav. Novinar Vala202 se je udeležil Humanitasove 
interaktivne predstave Skozi oči begunca v zaklonišču pod ljubljanskim Argentinskim parkom 
in o doživetem pripravil radijski prispevek z naslovom Otroci se opravičujejo v imenu države 
(https://val202.rtvslo.si/2018/09/otroci-se-opravicujejo-v-imenu-drzave/). V medijih smo se 
pojavili kot podporniki Mednarodne listine o pravični trgovini 
(https://siol.net/trendi/odnosi/obstaja-trgovski-sistem-ki-je-pravicen-do-ljudi-in-okolja-
478698), medijsko je bilo na naše veselje pokrito odprtje Kotička brez meja v Hiši svetov 
(https://www.dnevnik.si/1042817728), kot sodelujoči v letošnji izvedbi projekta 
Lahkonočnice pa smo gostovali tudi v podcastu na 1. Programu Radia Slovenija in v oddaji 
Dobro jutro na TV Slovenija (https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-
otroci/avacc/media/play/id/174559076/section/oddaje ). 

https://val202.rtvslo.si/2018/09/otroci-se-opravicujejo-v-imenu-drzave/
https://siol.net/trendi/odnosi/obstaja-trgovski-sistem-ki-je-pravicen-do-ljudi-in-okolja-478698
https://siol.net/trendi/odnosi/obstaja-trgovski-sistem-ki-je-pravicen-do-ljudi-in-okolja-478698
https://www.dnevnik.si/1042817728
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/avacc/media/play/id/174559076/section/oddaje
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/avacc/media/play/id/174559076/section/oddaje
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Odličen skoraj sedemminutni prispevek o Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja je 
pripravila novinarka Tjaša Kosar v sklopu TV rubrike U3nek 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/u3nek/174570956?fbclid=IwAR2fhMvJP3T3XPDznAqd0BZvKP2GeG
SQIUkLXvOd3h5ncjW-fiJsqjAlUXU, novembra pa smo bili zelo veseli prispevkov o 4. nacionalni 
konferenci globalnega učenja – o dogodku je poročala Slovenska tiskovna agencija 
(https://www.sta.si/2577439/v-ljubljani-o-globalnem-ucenju-in-kriticni-
soodgovornosti?q=humanitas), novinarka portala MMC pa je opravila intervju z osrednjim 
gostom, dr. Momoujem Sallahom (https://www.rtvslo.si/slovenija/globalno-ucenje-iz-
ucilnice-v-svet/472601). 

Skozi celo leto 2018 smo pripravljali objave za Slogopis in novičnik 
Trajnostno.Lokalno.Globalno., poseben novičnik je izšel tudi v okviru projekta GeAgora, ki smo 
ga razdelili med udeležence konference globalnega učenja, novico o GENE nagradi za 
Humanitasov Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja pa je na svoji spletni strani objavilo 
tudi ministrstvo za zunanje zadeve 
(http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/40367/).  

Redno se trudimo vzdrževati Humanitasovo spletno stran, ki je že potrebna temeljite prenove, 
in spletno stran podporništva, ki smo jo v letu 2018 dopolnili s podatki o slovenskem delu 
programa, posodobili smo podatke, naložili vsa dosedanja glasila in jo popestrili z objavami v 
klopu tako imenovanega afriškega bloga.  

Naš glavni kanal za komuniciranje s sledilci in sledilkami je v letu 2018 ostal Facebook. 
Objavljenih je bilo okoli 300 objav. Število všečkov je skozi celo leto naraščalo, do konca leta 
je Humanitasov profil všečkalo okoli 1900 oseb. glede na podatke Facebooka je bil organski 
doseg naših objav v povprečju približno 558 oseb oziroma 716 v zadnjem obdobju leta. 

 
      4. 4. SODELOVANJE Z NVO, MREŽAMI in drugimi institucijami 
 
Platforma SLOGA 
 
V letu 2018 smo še naprej sodelovali s platformo Slogo. Humanitas ostaja koordinator 
področja za globalno učenje. V ta namen Humanitasova vodja programa izobraževanj in 
usposabljanj redno spremljala dogajanje v delovni skupini Hub 4 - Global Citizenship Education 
and People Engagement, ki deluje v okviru CONCORD-a (European Confederation of Relief and 
Development NGOs). O novostih in transformacijah na mednarodni ravni je obveščala članice 
DS za GU, prek elektronske pošte. Konkretneje na dveh organiziranih sestankih na Slogi.  V letu 
2018 se je udeležila dveh sestankov v Bruslju. 
V letu 2018 smo skupaj z drugimi NVO iz področja GU in SLOGO delali na projektu Trajnostno. 
Lokalno. Globalno, ki je nadaljevanje projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev.  
Skupaj s Slogo, Zavodom Global in Voluntariatom smo prijavili in uspešno pridobili sredstva 
tudi za projekt v okviru projekta Ministrstva za javno upravo (Z globalnim učenjem do 
odgovornega aktivnega državljanstva) 
Sodelovali smo tudi na nekaterih sestankih in usposabljanjih, ki jih je organizirala Sloga in ki so 
bila koristna in uporabna tudi za naše delo. 
 
EPTO (European Peer Training Organization)  
 
V letu 2018 smo zaključili s projektom Training Theatre in Global Education (TTGE). 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/u3nek/174570956?fbclid=IwAR2fhMvJP3T3XPDznAqd0BZvKP2GeGSQIUkLXvOd3h5ncjW-fiJsqjAlUXU
https://4d.rtvslo.si/arhiv/u3nek/174570956?fbclid=IwAR2fhMvJP3T3XPDznAqd0BZvKP2GeGSQIUkLXvOd3h5ncjW-fiJsqjAlUXU
https://www.sta.si/2577439/v-ljubljani-o-globalnem-ucenju-in-kriticni-soodgovornosti?q=humanitas
https://www.sta.si/2577439/v-ljubljani-o-globalnem-ucenju-in-kriticni-soodgovornosti?q=humanitas
https://www.rtvslo.si/slovenija/globalno-ucenje-iz-ucilnice-v-svet/472601
https://www.rtvslo.si/slovenija/globalno-ucenje-iz-ucilnice-v-svet/472601
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Kot partnerji smo sodelovali na projektu dveh usposabljanj Peers for Equality, ki sta se ju 
udeležili dve osebi s strani Humanitasa (v Romuniji in Luxemburgu). 
Aktivno smo podprli tudi njihovo crowdfunding kampanjo. 
 
Mreža Plan B (mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj) 
 
Bili smo na  tekočem z dogajanjem na področju trajnostnega razvoja in odgovarjajočih politik 
informirano nastopali v skupnih pozivih v primerih kršitev, opozarjanju na stanje in posledice, 
skupno predlagali možne rešitve, itd.  
 
Ostalo 
 
 
Civilno družbena iniciativa BDS 

Humanitas je tudi v 2018 podpiral Gibanje za pravice Palestincev BDS (bojkot, dezinvesticije, 
sankcije) Slovenija, čeprav se v aktivnosti ni aktivno vključeval. Smo pa po svojih kanalih 
promovirali vse aktivnosti in obveščali prejemnike novic, občasno tudi podprli dogodke s 
tiskanjem promocijskih materialov.  
 
Platforma Refugees Welcome 
Po več kot enem letu se je pokazalo, da platforma nima želenih učinkov zato smo jo sredi leta 
2018 zaprli – ukinili smo FB profil.  
 
Bringing Culture and Art to the streets of the West Bank and Gaza Strip 

Med 1.1.2018 in 31.12.2018 smo v sodelovanju s palestinskima organizacijama Palestinian 
Vision, Youth Without Borders in slovensko organizacijo Proja, izvajali projekt z naslovom 
Bringing Culture and Art to the streets of the West Bank and Gaza Strip, ki ga je financirala 
Evropska komisija. Namen projekta je bil okrepiti palestinsko identiteto ter spodbuditi 
povezovanje palestinskih skupnosti preko promocije palestinske kulture in dediščine. V okviru 
enega leta so se na petih lokacijah v Palestini – Nablus, Hebron, Betlehem, Vzhodni Jeruzalem 
in Gaza – odvili raznorazni dogodki: štirje poulični muzeji, štiri poulične parade in dva festivala. 
To sta organizirali palestinski organizaciji, vloga Društva Humanitas pa je bila: iskanje evropskih 
umetnikov, ki naslavljajo vprašanje identitet in povezovanje s palestinskimi umetniki ter foto-
projekt o identiteti in življenju mladih Palestincev in Palestink.   
Zaradi slednjega je Društvo Humanitas v sodelovanju z zavodom Proja konec junija/začetek 
julija obiskalo Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem. Z uporabo fotografije in samo-portretiranja 
(t.i. Selffish Studio) smo na palestinskih ulicah fotografirali in intervjuvali mlade in s tem 
naslavljali vprašanje palestinske identitete. Aktivnost smo opravili v Vzhodnem Jeruzalemu, 
Nablusu, Betlehemu, Ramali in Hebronu. Dovoljenja za vstop v Gazo nismo dobili. V okviru 
obiska smo fotografirali in intervjuvali 110 ljudi. Na osnovi te aktivnosti bo nastala publikacija, 
kjer bodo predstavljeni samo-portreti mladih z deli intervjujev. Publikacija bo v angleškem in 
arabskem jeziku. Zaradi težav s prevajanjem je publikacija še vedno v nastajanju.   
 
Gibanje »Zate, zame, za svet« 
V letu 2018 smo nadaljevali z gibanjem »Zate, zame, za svet«, ki smo ga v letu 2017 zasnovali 
v sklopu projekta S.A.M.E. Gibanje je namenjeno osveščanju otrok in mladine o odgovornosti, 
ki jo kot globalni državljani skupaj nosimo za naš skupen in edini planet ter reševanje največjih 
izzivov človeštva, kot so podnebne spremembe, uničevanje okolja, konflikti in migracije.  V 
sklopu gibanja smo v letu 2018 izvedli 14 več-urnih delavnic na šolah, ki so se nam v gibanju 
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pridružile na novo ali pa so nas ponovno povabile, da za njihove dijake izvedeno delavnico. 
Seznam šol, ki nas podpirajo v gibanju, je na voljo tudi na spletni strani 
http://www.humanitas.si/zatezamezasvet.  Odzivi učencev in dijakov po delavnici so izredno 
pozitivni, saj sami pogosto zaključijo delavnico z naborom idej oz. sprememb za boljši svet – 
tudi v obliki konkretnih lokalnih akcij, ki jih dijaki v sodelovanju s šolo izvedejo po delavnici. 
 
Sodelovanje na projektu Lahkonočnice 
V letu 2018 smo sodelovali na projektu Lahkonočnice.  
Pravljice so bile posvečene strpnosti in sprejemanju različnosti. Društvo Humanitas je 
sodelovalo v vlogi strokovne podpore. Naš prispevek ste tako lahko slišali v 
enkratnem podcastu na 1. programu Radia Slovenija, kjer so Tina Trdin (Humanitas), Tanja Kos 
(A1 Slovenija), Matej Praprotnik (RA SLO) in Boštjan Gorenc – Pižama (moderator podcasta in 
pravljičar) spregovorili o tokratnem sporočilu pravljic in pomenu pravljic v današnjem svetu, 
polnem izzivov. 
Na temo Lahkonočnic pa smo gostovali tudi v oddaji Dobro jutro in skupaj z Jurijem Součkom 
spregovorili o pomembnosti raznovrstnih pravljic za otroke (in starše) ter o naukih in vzgojnih 
metodah, ki jih te lahko nosijo v sebi. 
 
 
Več podrobnosti o aktivnostih društva je na voljo na www.humanitas.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.humanitas.si/zatezamezasvet
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/avacc/media/play/id/174559076/section/oddaje
https://www.facebook.com/dobrojutroTVS/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfc3JL_21vaJ_syY4ErfB-nsdoH_Y3drFSp8eGRxk8Ssjq4H5VFXsLvJ-FpqasJwpLjUz8WQVREDJYnrSsJ2KTLh_RzF6e6QvX44c0ehcVGEYClKuEoYH6ykPGuNpl4tK9ZpLt4Zc9mf-BDgJoLR75szEnvayGjsgB-dzSCOfX5WUzcUzVLw&__tn__=K-R
http://www.humanitas.si/
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5. FINANČNO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:  
Leta 2019 smo ustvarili prihodke v vrednosti 318.808,84€  
 
Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 
A. Prihodki 
1. čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v skupni višini 9.971,84 € 
2. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 
učinki so prejeti na podlagi javnih razpisov za več različnih projektov, predstavljenih v 
poslovnem poročilu. V letu 2018 so bili realizirani v skupnem znesku  308.834,51€ (Prihodki: 
dotacije iz proračunskih v višini 76.532,99€, dotacije iz drugih fundacij 40.140,71€, donacije 
drugih pravnih in fizičnih oseb 192.055,81€, članarine in prispevki članov 105€, drugi 
prihodki 2,49€)  
Vse skupaj je 318.808,84€ 
 
B. Odhodki 
       a.   Poslovni odhodki v višini 257.891,55€ 
1.  Stroški blaga, materiala in storitev v višini 78.531,77 € vsebujejo : 
-    stroške raznega pisarniškega in drugega materiala, potrebnega za delovanje Humanitas-a 
in odpis drobnega inventarja (stroški porabljenega materiala). V letu 2018 so bili realizirani v 
višini 7.268,07€ 
-     stroške vodenja projektov, organizacije dogodkov v zvezi s projekti, delo na projektih, 
računovodskih in drugih storitev, prevoznih storitev, bančnih storitev, stroške reprezentance, 
stroške avtorskih pogodb, stroške telefonskih storitev, najemnin, povračila stroškov 
službenih poti zaposlenim idr (stroški storitev). V skupnem znesku  71.263,70€ 
2.  Stroški dela v višini 117.906,09€ se nanašajo na stroške dela zaposlenih v društvu in 
vključujejo stroške plače, prehrane med delom, prevoz na delo, prispevke delodajalca in 
regres            
3.  odpisi vrednosti v višini 1.155,13€ 
--   amortizacija 991,90€ 
-  prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 163,23€ 
4.  drugi poslovni odhodki 60.298,56€ 
     b. finančni odhodki = 493,00 € 
     c. Drugi odhodki = 58.976,38 € 
Vse skupaj je 317.360,93€ 
Presežek prihodkov nad odhodki je bil 1.447,91€, od tega smo plačali davek v znesku 
5,16€. Torej čisti presežek prihodkov je bil 1.442,75€. 
Imamo odloženi prihodek v višini 36.757,32€ (kratkoročne pasivne časovne razmejitve-
podatki iz Bilance stanja), ki se nanašajo na opravljeno storitev za leto 2019. 
 

C. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 4,45 

delavca. 

 
 
 
 



Podatki so v EUR s centi

DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12  
1000 Ljubljana 
Matična številka: 1211846000 

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

2018 2017

SREDSTVA 76.979,48 135.688,75

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 3.062,72 1.450,06

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.879,26 266,60

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne �nančne naložbe 1.183,46 1.183,46

1. Dolgoročne �nančne naložbe, razen posojil 1.183,46 1.183,46

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 27.732,94 92.422,18

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 0,00 0,00

III. Kratkoročne �nančne naložbe 4.000,00 4.000,00

1. Kratkoročne �nančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 4.000,00 4.000,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 4.113,94 3.871,23

V. Denarna sredstva 19.619,00 84.550,95

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 46.183,82 41.816,51

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 76.979,48 135.688,75



2018 2017

A. SKLAD 8.599,59 7.156,84

I. Društveni sklad 8.599,59 7.156,84

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 0,00

I. Dolgoročne �nančne obveznosti 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.622,57 34.100,64

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne �nančne obveznosti 14.000,00 20.000,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 17.622,57 14.100,64

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 36.757,32 94.431,27

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00



Podatki so v EUR s centi

DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12  
1000 Ljubljana 
Matična številka: 1211846000 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2018

2018 2017

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 9.971,84 8.069,10

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 308.834,51 275.798,66

5. Stroški blaga, materiala in storitev 78.531,77 109.986,26

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

7.268,07 10.593,22

b) Stroški storitev 71.263,70 99.393,04

6. Stroški dela 117.906,09 105.535,44

a) Stroški plač 87.382,61 77.036,14

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 7.733,36 6.817,70

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 6.335,23 5.585,15

č) Drugi stroški dela 16.454,89 16.096,45

7. Odpisi vrednosti 1.155,13 490,18

a) Amortizacija 991,90 490,18

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 163,23 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 60.298,56 9.039,78

9. Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2,49 2,45



2018 2017

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov �nančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz �nančnih obveznosti 493,00 1.051,72

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,00 0,00

15. DRUGI PRIHODKI 0,00 0,00

16. DRUGI ODHODKI 58.976,38 72.957,77

17. Davek od dohodkov 5,16 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 1.442,75 0,00

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 15.190,94

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00 0,00

21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU

4,45 4,91


